
Information om hur man skall skriva till Försäkringskassan, när man söker 

livränta pga arbetsskada. 

Till Försäkringskassans inläsningscentral i Östersund,  839 88 Östersund. Sida A. 

Ansökan från Arbetsskadeförsäkringen om Livränta, Datum …………… 

Gällande:  Namn ………………………………… personnr …………………………………… 

Adress; ………………………………………………………………………………………………….. 

Tel-nr; ………………………………………………….  Mejladress …………………………………….. 

Sammanställning av ärendet,  angående ansökan om LIVRÄNTA. 

BEVIS I ÄRENDET; enligt följande Diagnoser ……………………………………………………… 

<<< Handlingarna i ärendet är sorterade i datum från år ………………….  och i 

nedstigande årtal.>>> 

1) Arbetsskadeanmälan, daterad  år …………………..  

2) Arbetsskadans visandedag:  ……………………………  bilagor ……………. 

Numreras……………………….. 

3) Ansökan gäller för  …………………..   /ex 100% eller mindre % …………… 

BEVISMATERIAL TILL ARBETSSKADAN, UTBRÄNDHET, PTSD, ex ………………. 

4) Läkarutlåtande om hälsotillstånd;  Läkarens namn, datum på intyget. 

Diagnoser …………………. Numrera alla handlingar, bilagor nr …………………… 

5) ARBETS- och Miljömedicins utredning.  Arbetsmedicinsk utredning, Ort 

och datum ……………………   Bilagor nr ……………….. 

<<< Bedömning:  Ex:  Patientens psykiska besvär med ångest, stress, 

sömnsvårigheter, som ledde till Utmattningssyndrom, ………………………………. 

Läkarens namn, undertecknat datum i utredningen år …………………………  

6) Patientens egen berättelse om sin arbetssituation, från år …………… antal 

bilagor ……………… 

7) Frågeblankett, som avser stressrelaterade arbetssjukdomar av psykiska 

och somatiska slag-  ………………………………..   Svar från patienten 

…………….daterat ………………… Antal bilagor ……………. 

8) Beslut om  /ev. tidigare godkänd sjukersättning …………………. 

9) Blankett 037, från Försäkringskassan,  om alla sjukskrivningar 

…………………  Begäres ut från Försäkringskassan.       Antal bilagor………. 



Ansökan från Arbetsskadeförsäkringen om Livränta,  ……………………..         Sida B. 

Gällande:  Namn ……………………………………  personnr…………………………….. 

10) Journalföring från alla vårdkontakter, läkare, psykolog, 

arbetsterapeut, kurator, psykolog mm.  Antal bilagor ………….. 

11) Läkarutlåtande om hälsotillstånd,  från alla läkare 

……………………bilagor ……………………..  numreras. 

12) Rehabiliteringsutredning ………………….  /om det är gjort./ 

SJUKSKRIVNINGAR FÖR PERIODER FRÅN ÅREN …………………………………  dessa 

handlingar skall också medsändas!  Numreras ……………….  Bilagor ……………… 

13) Inkomstuppgifter från arbetet ………………………. 

14) Begära ut löneutvecklingen från tidigare arbetsplats, HR-avdelning. 

Månadslön, + OB-tillägg, + Helgtillägg + övertidsersättning  = ÅRSLÖN. 

= LÖNETRAPPAN  för åren.  Arbetsgivare är skyldig att leverera detta till dig. 

Annars måste facket hjälpa till att få ut detta.  OBS. 

15) UTDRAG UR BESKATTNINGSUPPGIFTSREGISTER om 

KONTROLLUPPGIFTER, om intjänade inkomster från 2 år innan du blev 

sjuk, och framåt till dags datum.   Numrera alla.  Bilagor …………………….. 

16) Medsänder en exponeringsutredning, med frågor från 

Försäkringskassan, som du har rätt att få ut från handläggaren på 

Försäkringskassan som utreder ditt ärende!   Bilagor …………………  

Skicka gärna med information om utbrändhet och stress. Stress- medicin i 

Göteborg, har information om detta. 

Må BRA tidningen, Hjärnforskaren Martin Ingvar. ”Så skadas din hjärna av 

utbrändhet”  Antal bilagor …………………….. 

Tidningsartikel från tidningen Arbetsliv,  2017-10-13.  ”Nio tecken på 

utbrändhet.  Bilagor  …………………..  Antal bilagor i ärendet:    Sammanfattning  

A och B.    

Medsända bevis och bilagor …………                                                             

Namnunderskrift.        ……………………………………………………….. 

Ort och Datum…………………………………….          

TIPS sammanfattat av Anita Wallstedt, 0705-196197 


